
 
 

 

                        

             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ  

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σχολείων στο Εθνικό Δικτύου Π.Ε. 

«Τουρισμός και Περιβάλλον» του ΚΠΕ Αρχανών 

 Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών – Ρούβα – Γουβών, στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 

2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωση, προσκαλεί όσες σχολικές ομάδες επιθυμούν να 

ενταχθούν ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους για το σχολικό έτος 2022-2023 

στο Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και 

Περιβάλλον», που συντονίζει το ΚΠΕ Αρχανών.   

Αρχάνες, 14 Οκτωβρίου 2022      

 Αρ. Πρωτ.: 71 

Προς:  

Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης της 

χώρας 

υπόψη Υπευθύνων Π.Ε. ή Σχ. Δ. 

Σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης της χώρας 

 

Κοιν:  

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας 

Εκπ/σης Κρήτης 

 

 

 

Κοιν. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης 

Κρήτης  

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας  
Αρχάνες Ηρακλείου 
Ταχ. Κώδικας:  70100 
Πληροφορίες : Σφακιανάκη Μαρία  
Τηλέφωνο: 2810 752970 -752971 
FAX : 2810 752970 

E-mail: mail@kpe-archan.ira.sch.gr 

Ιστοσελίδα : http://kpearchanon..gr 
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Στόχοι του Δικτύου είναι οι μαθητές:  

- Να κατανοήσουν τις βασικές διαφορές ανάμεσα στο μαζικό τουρισμό 

και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.  

- Να γνωρίσουν διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού 

-  Να κατανοήσουν τις οικονομικές, κοινωνικές πολιτιστικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στις περιοχές 

υποδοχής τουριστών.  

- Να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά ως αξία που συνδέει 

παρελθόν-παρόν-μέλλον και ως πόλο προσέλκυσης τουριστών.  

- Να προβούν σε ενέργειες για να προστατέψουν και να προβάλουν το 

φυσικό περιβάλλον τους τόπου τους και να οραματιστούν το μοντέλο 

βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής τους.   

Τέλος, βασικός στόχος του Δικτύου «Τουρισμός και Περιβάλλον» είναι: τα 

σχολεία να συνεργαστούν μεταξύ τους, για να ανταλλάξουν πληροφορίες, 

απόψεις, παιδαγωγικό υλικό και να προωθηθεί η ανταλλαγή απόψεων και 

ιδεών, προκειμένου να διαμορφωθούν από κοινού προτάσεις σε σχέση με την 

ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών ως προς τη βιώσιμη 

τουριστική ανάπτυξη.  

Παρακαλούνται οι σχολικές ομάδες που επιθυμούν να ενταχθούν για 

πρώτη φορά στο Δίκτυο να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που 

βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/SDtn2EheGxW6pDgf9 

(σε περίπτωση που δεν ανοίγει ο σύνδεσμος με κλικ, κάντε αντιγραφή και 

επικόλληση στον browser) καθώς και το πρωτόκολλο συνεργασίας που 

βρίσκεται εδώ μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2022 και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά 

στο e-mail του ΚΠΕ Αρχανών: mail@kpe-archan.ira.sch.gr  

Οι σχολικές ομάδες που επιθυμούν να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους 

για το σχολικό έτος 2022-2023, παρακαλούνται να συμπληρώσουν μόνο την 

ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/SDtn2EheGxW6pDgf9  

Η Υπεύθυνη του ΚΕΠΕΑ/ Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα-Γουβών 

Σφακιανάκη Μαρία 

Γεωπόνος, Msc Βιολογίας   

https://forms.gle/SDtn2EheGxW6pDgf9
http://www.kpearchanon.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=36
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